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Em resposta à transformação digital, o Business Agility, mindset 
capaz de mudar pessoas, cultura, valores e hábitos de uma empresa, 
tem conquistado cada vez mais espaço e destaque no mercado. O 
estudo “2020 The Business Agility Report”, da Accenture, certificou 
o conceito como uma tendência global. Pouco depois, na América 
Latina, um relatório publicado pela MIT Technology Review sinalizou 
o aumento da maturidade da Agilidade nas companhias.  

rH e Business agility: por onde começar?

Depois de quase dois anos de uma mudança brusca e repentina no 
formato de trabalho, muitas empresas estão retomando as atividades 
presenciais. As expectativas são muito positivas para essa volta, mas 
é preciso deixar claro que as coisas não devem simplesmente voltar a 
ser como eram antes. A pandemia trouxe impactos para todos e, não 
podemos simplesmente ignorar o quanto tudo isso nos modificou. De 
fato, muitos se adaptaram facilmente ao home-office, mas também vimos 
quem reclamou da dificuldade em estabelecer um equilíbrio entre as 
responsabilidades profissionais e pessoais. Nesse contexto, as pessoas 
foram transformadas, assim como as suas preferências de trabalho.  

Quais são os prós e contras da retomada ao 
trabalho presencial?

Nos dias de hoje, a qualidade e a inovação não são mais fatores 
determinantes para conquistar clientes e ampliar as vendas. Uma boa 
estratégia e ferramentas de inteligência de mercado deixaram o campo 
da vantagem competitiva e se tornaram essenciais para conquistar uma 
fatia maior de mercado. E, em tempos de pandemia, com a expansão 
do e-commerce, ampliar o market share é ainda mais necessário. As 
vendas apenas na categoria de e-commerce e shopping cresceram 57% 
entre 2019 e 2020 no país. Confira a seguir algumas dicas de Isabel 
Britez, Account Manager na Similarweb.  

e-commerce: seis formas de aumentar seu market share
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semana da cozinha italiana 
A cidade de São Paulo recebe, entre os próximos dias 22 e 28, 

evento para exaltar a gastronomia italiana. A capital paulista sediará 
a 10ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana, que irá 
propor uma viagem por sabores de todas as 20 regiões da Itália, a 
fim de revelar a riqueza culinária dos seus territórios. Realizado pelo 
Consulado Geral da Itália, com apoio da Accademia Italiana della 
Cucina, o evento levará ao público experiências à mesa inspiradas 
no modo de comer italiano, que divide a refeição em passos. "A boa 
cozinha faz parte do dia a dia dos italianos. Ela começa no mercado, 
com uma escolha de ingredientes definida pelo que a terra produz 
em cada época do ano", explicou o cônsul, Filippo La Rosa. O evento  
contará com 20 restaurantes paulistanos para preparar menus das 
20 regiões do país europeu, cada um deles representando os ingre-
dientes, os sabores e a cultura gastronômica destas áreas (ANSA).   

    leia a coluna completa na página 3
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evento gratuito discute as tendências que 
estão transformando o comércio exterior

@A ICC Brasil (International Chamber of Commerce), capí-
tulo nacional da maior organização empresarial do mundo, 

em conjunto com a Visa, organiza evento gratuito e online de 
tecnologia com foco em disrupção no comércio exterior e tesou-
raria empresarial, nos dias 25 e 30 de novembro e ainda dia 03 de 
dezembro. O Trade & Techs Talks vai abordar temas como novos 
desafios que surgem com a digitalização e emergência de novas 
plataformas na tesouraria das empresas; quais as novas habilida-
des necessárias; a transformação digital que vem ocorrendo no 
comércio internacional e seus benefícios; os desafios de padrões 
que ainda persistem; simplificação de pagamentos internacionais; 
modernização do comércio no Brasil e alterações regulatórias que 
facilitem o comércio exterior, além de novos desafios que surgem 
com a digitalização e emergência de novas plataformas no setor 
financeiro e quais as principais tendências no setor (https://bit.
ly/TradeTechTalks).    leia a coluna completa na página 2
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o aumento do uso do piX pelos 
consumidores tem chamado a 
atenção de criminosos, que se 
reinventam dia após dia para aplicar 
golpes. 

agora, a nova investida, descoberta pela 
área de inteligência da plataforma de 

proteção de identidades digitais do Allow-
Me, empresa especializada em proteção de 
identidades digitais e prevenção a fraudes 
cibernéticas, tem como foco as empresas e se 
tornado conhecida no mercado como "golpe 
do falso fornecedor". 

Essa prática começou a ser vista com mais 
intensidade nas últimas semanas e combina 
engenharia social à falha humana no processo 
corporativo de pagamentos de fornecedores. 
As principais vítimas são empresas de pequeno 
porte, mas o valor dessas fraudes ainda é incerto: 
cada tentativa bem-sucedida pode causar danos 
de R$10 a até R$10 mil às corporações. 

Estelionatários abrem contas de PJ em bancos 
digitais em nome de empresas falsas, mas com 
nomes similares a corporações já conhecidas 
(prática conhecida como semelhança semân-
tica, em que geralmente uma letra é trocada ou 
"dobrada", de maneira a confundir a vítima). 

Com a conta aberta, os criminosos entram 
em contato com a empresa que será vítima do 
golpe. Eles se passam por fornecedores daquela 
corporação, informam que houve uma alteração 
nos processos de pagamentos via PIX e solicitam 
uma transferência de confirmação ou de teste 
para cadastro. Com a transação realizada o 
golpe é consumado. 

"Os fraudadores podem ter acesso à lista de 
fornecedores de várias maneiras: por vazamento 
de dados na internet, por informações internas 
ou até mesmo entrando no site da empresa e 
vendo um selo no rodapé da página. Há casos em 
que os criminosos solicitam no contato o valor 
exato da fatura do contrato entre as empresas", 
destaca Ranier Aquino, analista de segurança 
da informação do AllowMe. 

O foco deste tipo de golpe são empresas 
com processos menos rígidos de pagamento 
de fornecedores e com menos camadas de 

nova fraude via piX mira empresas no golpe 
do falso fornecedor 
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aprovação. Além disso, para que a prática 
dos criminosos tenha êxito, é necessária uma 
dose de desatenção por parte das pessoas 
encarregadas de realizarem as transferências 
financeiras, uma vez que o PIX exibe uma 
tela de confirmação com nome da empresa 
destinatária, CNPJ e banco. 

Há duas etapas em que é possível detectar 
e mitigar esta prática criminosa. A primeira 
envolve os bancos digitais, as fintechs ou as 
empresas de pagamento onde os estelionatários 
criam as contas empresariais de fachada para 
receberem o PIX. 

"Um criminoso pode abrir uma série de contas 
corporativas, pois os processos cada vez são 
mais fáceis e não é ilegal você abrir um MEI. 

No entanto, há algumas características que 
podem ajudar a barrar a abertura em massa, 
como por exemplo olhar para os dispositivos 
utilizados pelos estelionatários: certamente 
haveria um comportamento suspeito de várias 
contas serem abertas a partir de um número 
limitado de aparelhos, ou em um determinado 
raio de localização", sugere Ranier. 

O segundo elo possível de prevenir este tipo de 
golpe são as empresas que recebem a investida 
dos fraudadores. Para esta etapa, o especialista 
do AllowMe listou dez importantes dicas que 
são capazes de evitar cair em um golpe: 

•  Não confiar em contatos desconhecidos, 
por mais que se passem por fornecedores; 

•  Faça contato com o fornecedor em números/
e-mails seguros e comumente utilizados; 

•  Verifique os dados do destinatário do PIX; 

•  Independentemente do valor solicitado 
condizer com faturas pagas anteriormente, 
sempre consulte a pessoa responsável por 
administrar aquele contrato; 

•  Caso o solicitante insista no pagamento ou 
peça para não encerrar a ligação, desconfie; 

•  Atente-se: o PIX não necessita de transações 
de ativação; 

•  Fornecedores nunca realizam alteração de 
dados bancários/recebimento por telefone 
sem formalização; 

• Não informe dados pessoais e comerciais; 

•  Não confirme informações sigilosas entre 
a empresa e fornecedor (valor de fatura, 
serviços contratados, etc); 

•  Por mais que o solicitante confirme todos os 
dados da empresa, não realize transações sem 
a formalização por canais seguros. - Fonte e 
mais informações (https://allowme.com.br/).

Quem não se renova acaBa senDo eXcluíDo

lockdown na Áustria
Dois estados da Áustria entrarão em 

lockdown a partir de segunda-feira (22) 
para conter a explosão dos novos casos da 
Covid-19. Desde o início desta semana, o 
governo austríaco confinou pessoas a par-
tir de 12 anos que não tenham se vacinado 
contra o novo Coronavírus, mas os estados 
de Alta Áustria e Salzburg decidiram ir 
além. A expectativa é de que o lockdown 
nos dois estados dure "algumas semanas". 
A Áustria tem 63,88% de sua população 
totalmente vacinada, cifra inferior à média 
da UE (66,42%) - (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/darwinismo-corporativo-permite-o-erro-como-estrategia-de-evolucao-dos-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/militares-na-porta-do-palacio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-sao-os-pros-e-contras-da-retomada-ao-trabalho-presencial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/rh-e-business-agility-por-onde-comecar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-commerce-6-formas-de-aumentar-seu-market-share/
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Coluna do Heródoto

Há um debate 
inflamado se miliares 
podem ou não 
participar da política. 

Há quem  defenda que 
eles são cidadãos 
fardados e por isso 

tem o direito e o dever 
de se envolver na solução 
dos problemas nacionais. 
Outros são  partidários da 
separação entre militares e 
civis. O governo deve estar 
nas mãos dos civis e não na 
caserna. 

Ainda assim há um influen-
te militar que é favorável ao 
pronunciamento político na 
mídia, e ensina aos jovens 
cadetes da academia que 
a república ditatorial é a 
melhor forma de governo. 
Está sempre na mídia com 
artigos ou reportagens. Sem 
um governo forte, austero, 
autoritário e dominante em 
todo o Brasil, o país não sai 
do subdesenvolvimento, diz 
o professor. 

Há planos para o cresci-
mento econômico além das 
fronteiras do agronegócio. 
Só o desenvolvimento da 
infraestrutura e de indústria 
são capazes de arrancar o 
poder das mãos dos lati-
fundiários que infelicita a 
pátria desde a instalação 
da indústria canavieira no 
nordeste ainda no começo 
da colonização. O debate 
esparrama dos quartéis para 
as ruas e destas para os jor-
nais. Também na mídia há 
quem defenda o status quo e 
os que são favoráveis a uma 
transformação profunda na 
forma de governar o Brasil. 

O povo aparvalhado não 
tinha lugar em plano ne-
nhum. O movimento para 
derrubar o governo e não o 
regime, conta com poucos 
deputados na câmara e 
quase  nenhum no senado, 
uma casa considerada es-
sencialmente conservadora. 
Assim, grupos de civis se 
reúnem especialmente na 
capital da república para 
conspirar. É verdade que 
há liberdade de imprensa 
e os jornais oposicionistas 
aprofundam a crise política 
o quanto podem. 

Abrem manchetes con-
tra o governo, escondem 
notícias favoráveis e dão 
grandes espaços para crí-
ticos do regime. O Brasil é 
o único país das Américas 
que mantém um sistema 
incompatível com os ideais 
dos fundadores das diversas 
nações latinas. 

Mais de uma vez as mu-
danças nacionais foram 
feitas por alianças político-
-cívico-militares. Por que 
agora seria diferente? 

O sistema não se atualiza, 
está totalmente incompa-
tível com as mudanças do 
mundo cada vez mais in-
dustrializado e capitalista. 
O Estado é acusado de ser 
refratário a uma reforma 
que modernize o país e per-
mitir a ascensão de pessoas 
vindas de outros estratos 
do Brasil. É uma luta entre 
o passado e o futuro dizem 
os conspiradores.

 
Os conspiradores, milita-

res e civis, não movimentam 
o povo. Política é apenas 
para um grupo que tem 
acesso ao poder. O chefe 
do governo pune os mili-
tares que desrespeitam o 
regulamento dos quartéis 
e são ameaçados de prisão. 
Há movimentação de tropas 
nos quartéis e a qualquer 
momento eles poderão sair 
para o centro da cidade e 
começar uma revolução. 
Falta um chefe. 

Os jovens cadetes, lide-
rados pelos seus líderes 
militares, professam a ide-
ologia comtiana. Para isso 
é preciso derrubar não o 
chefe de governo, Visconde 
de Ouro Preto, mas o pró-
prio imperador Dom Pedro 
II. O chefe escolhido é um 
herói da guerra do Paraguai, 
marechal do exército, mo-
narquista e amigo do impe-
rador, Deodoro da Fonseca. 
A conspiração usou e abu-
sou das fake knews. Os mais 
estranhos boatos circulam 
nos jornais, nos quartéis e 
nos elegantes cafés do Rio 
de Janeiro. 

Os ânimos se acirram 
ainda mais. Os conspira-
dores convencem Deodoro 
a liderar uma tropa para 
derrubar Ouro Preto, acu-
sado de mandar prender o 
marechal. Uma vez na praça, 
novas fake News. Todos se-
rão presos. Deodoro adere 
aos republicanos e assina 
o documento que põe fim 
ao império, instaura a re-
pública e vai ser o chefe do 
governo provisório. 

Inaugura-se um ciclo de 
intervenções militares na 
política que chega ao auge 
em 1964. E o povo ?

 
(*) - É jornalista do R7, Record 
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Jornalista,Palestras e Midia Training 
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4 vagas para outbound, 3 para inbound, 3 para executivo de contas, 
1 para produto e 1 para Customer Success. Para se inscrever, acesse 
(https://factorial.teamtailor.com/#section-jobs). 

Teladoc Health Brasil está com vagas abertas

@A líder mundial em telemedicina, Teladoc Health, está com 26 vagas 
abertas na cidade de São Paulo em diversas áreas: Software Analyst 

Pleno, Analista de Produtos, QA Analyst, Quality Analyst, Customer Ser-
vice Assistant, Operations Manager, Sales Development Representative, 
Gerente de Pré-Vendas, Mobile Developer Analyst, Developer Analyst Jr, 
Senior Developer Specialist, IT Help Desk, Senior Frontend Developer, 
Senior Backend Developer, Senior Scrum Master e Full Stack Developer. 
Os candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se can-
didatar pelo LinkedIn da empresa (https://www.teladochealth.com/pt/).

Pfizer promove primeira vacinação in-game  
da história para combater a Covid-19 

@Com o desafio de contribuir para a imunização dos jovens da gera-
ção Z contra a Covid-19, a Pfizer encontrou uma maneira nativa e 

proprietária para se comunicar com esse público. A farmacêutica acaba 
de lançar a primeira vacinação in-game contra a Covid-19 da história, em 
que uma ação virtual também traz imunização e impacto na vida real das 
pessoas. Na ação #VacinaInGame, o laboratório farmacêutico criou uma 
missão especial no jogo a Cidade Alta, o maior e mais assistido servidor de 
GTA RP da América Latina de propriedade da empresa de assets games, 
a Outplay. "Com uma audiência diária com mais de 6 milhões somados 
de views em diversas plataformas, nós temos o compromisso de levar, 
não apenas entretenimento, mas conhecimento e conscientização para 
quem assiste nossos creators e streamers ou joga em nossa plataforma”, 
comenta Paulo Benetti, CEO da Outplay. O regulamento completo para 
a dinâmica está disponível na landing page do Vacina-InGame em https://
www.pfizer.com.br/tomarpararetomar/vacinaingame. A ação no Cidade 
Alta ficará disponível até dia 25 de novembro.

FortBrasil está com quase 40 vagas 
disponíveis para diversos setores 

@A FortBrasil , fintech de serviços e soluções financeiras que se 
consolidou como especialista na administração de cartões Private 

Label co-branded, acaba de anunciar 38 novas vagas abertas em setores 
diversos. Entre as principais áreas para trabalhar estão disponíveis vagas 
para cargos de Especialista em Compliance, Product Owner, Riscos e 
Controles Internos, HR Business Partner e Auditor Sênior  Ao longo 
dos últimos meses, a FortBrasil alcançou novas parcerias e conquistou 
novos espaços. Atualmente, a fintech conta com mais de 400 varejistas 
parceiros, presentes em mais de 3.400 lojas por todo o Brasil. As novas 
posições estão disponíveis para Estados como Ceará, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e outros das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, de forma 
100% remota, com exceção dos promotores comerciais. "Estamos felizes 
em promover novas oportunidades para profissionais de diversas partes 
do país. Seguimos com sucesso o nosso plano de expansão alcançando 
patamares sustentáveis e formando alianças significativas", afirma José 
Pires Neto, co-fundador da FortBrasil (https://jobs.kenoby.com/fortbrasil).

Factorial chega ao Brasil com vagas abertas 
para o time nacional 

@A Factorial, plataforma tecnológica que ajuda as empresas a auto-
matizar e centralizar os processos do RH, anunciou em setembro 

sua chegada ao Brasil, carregando um aporte de US$ 80 milhões, 
liderado pela gestora de fundos Tiger Global. Para quem deseja fazer 
parte de um time internacional, há 12 vagas abertas para os setores 
de marketing, vendas e produto. Essas são apenas as primeiras opor-
tunidades na empresa, que investirá grande parte do aporte no Brasil 
e pretende ter um time com mais de 150 pessoas até o final de 2022.  
A abertura de novas vagas faz parte do plano de expansão global da 
empresa, que tem como foco o mercado brasileiro e estadunidense e 
também, marca a abertura do escritório em São Paulo. Atualmente, são 

ricardosouza@netjen.com.br

Uber acionado por  
explorar portadores  

de necessidades especiais  
Algumas empresas tem belos discursos acerca de sustentabilidade, minorias, empoderamento e outros temas que 
tocam o público. 

freestocks_org_Pexels_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Mas suas práticas frequentemen-
te vão em sentido contrário, 
às vezes sendo francamente 

odiosas. 

Mais uma dessas situações chega ao 
conhecimento do grande público: o 
Departamento de Justiça dos Estados 
Unidos está acionando o Uber, acusan-
do a empresa de violar o Americans 
with Disabilities Act, a legislação que 
protege os portadores de necessidades 
especiais, ao aumentar as tarifas co-
bradas dos passageiros que demoram 
mais de dois minutos para embarcar 
em função de tal situação. Nesse tempo 
está compreendido inclusive o neces-
sário a dobrar e embarcar cadeiras de 
rodas e andadores. 

De forma cínica, a empresa diz estar 
surpresa e desapontada com as acusa-
ções, afirmando estar constantemente 
colaborando com o Departamento 
de Justiça na busca de soluções para 
quaisquer problemas que a envolvam. 
Diz também que dispõe de serviços 
específicos voltados para cadeirantes, 
em que não há aumento de tarifas em 
casos de demora para embarque – ape-
nas deixa de dizer que esses serviços 

práticas nessa área, apesar de já con-
denada em diversos tribunais.

Dado o histórico da empresa, fica di-
fícil acreditar que qualquer providência 
será efetivamente tomada, a menos no 
caso dos portadores de necessidades 
especiais, ficando claro que empresas 
desse porte acabam sendo um mal para 
a sociedade.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de 
São Paulo, é professor do Programa de Mestrado 

Profissional em Computação Aplicada da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

não são divulgados e estão disponíveis 
apenas em algumas poucas áreas. 

A empresa disse também que está 
orientando seus motoristas a informarem 
quando a demora se dever a embarque 
de pessoas nessas condições, de forma a 
que as taxas não sejam cobradas, apesar 
de acreditar que a cobrança não é ilegal. 

Vale lembrar também que a relação do 
Uber com seus motoristas e entregado-
res é de exploração, e que a empresa 
sistematicamente nega-se a rever suas 

Com a proximidade das festas de 
final de ano,  o Google Maps lança re-
cursos para ajudar as pessoas na hora 
de sair para uma confraternização, 
viajar ou fazer compras de última hora 
com maior segurança. As novidades 
têm o objetivo de ajudar as pessoas 
a evitar aglomerações, maximizar 
seu tempo e encontrar o melhor dia 
e horário para realizarem atividades 
típicas durante essa época do ano. 
Veja algumas dessas funcionalidades:

Evitando multidões com  
o Area Busyness

Para quem deseja evitar aglomera-
ções, o Area Business é uma ferramenta 
que usa a funcionalidade de tendências 
de circulação ao vivo para ajudar as 
pessoas a verificar os locais com alta 
movimentação ou que tendem a ser 
mais agitados, mostrando o horário 

em que o local recebe mais ou menos 
pessoas. Para os viajantes que buscam 
locais badalados, esse recurso também 
ajuda a identificar para onde ir quando 
o que se busca é um maior agito. Ainda, 
é possível ver o quão movimentada uma 
região está, em diferentes horários do 
dia, juntamente com os estabelecimen-
tos daquela região - como restaurantes, 
lojas e espaços culturais - basta visitá-la 
por meio do aplicativo, clicar no novo 
recurso e decidir qual o horário mais 
adequado para o objetivo do usuário.  
O Area Busyness começa a ser lançado 
globalmente no Android e iOS, a tempo 
para esta temporada de férias.

Navegação por shoppings, 
aeroportos e estações de 
transporte

Pensando na correria das compras 
de última hora e das viagens em 

aeroportos durante as festas de 
final de ano, o Google Maps está 
expandindo globalmente a aba 
“Diretório”, que ajudará pessoas 
a se localizarem rapidamente em 
grandes centros comerciais e edi-
fícios e checar quais tipos de lojas 
existem naquele prédio, além de 
encontrar com maior facilidade  
os saguões que precisam estar em 
aeroportos, chegar até uma loja de 
aluguel de carros, estacionamentos 
e muito mais. A funcionalidade já 
está disponível. 

Nessa aba, ainda há categorias 
em que é possível ver uma lista 
de estabelecimentos relevantes e 
informações úteis sobre eles, como 
o andar em que se encontram, o 
horário de funcionamento e as 
avaliações.

Google Maps lança novos recursos para ajudar a evitar 
aglomerações e facilitar circulação em aeroportos e shoppings

Criptomoedas nos meios de pagamentos 
digitais no varejo brasileiro

A CoinPayments, primeira pro-
cessadora de pagamentos em crip-
tomoedas e líder mundial no setor, 
anuncia parceria com a fintech Shi-
pay, que integra os principais meios 
de pagamentos digitais utilizando 
QR Code para o Pix e as principais 
carteiras digitais do mercado em 
sistemas de frente de loja, ERP, PDV, 
e-commerce e aplicativos do varejo 
brasileiro. Na prática, a parceria vai 
impactar o jeito que o varejo brasi-
leiro atua cotidianamente, porque o 
dono da padaria vai poder receber 

em criptomoeda ao vender o tradi-
cional pão com manteiga na chapa 
e um café expresso. E a Shipay, cuja 
capilaridade ultrapassa a marca de 
500 mil estabelecimentos no país, 
vai dar acesso ao consumidor e ao 
dono do estabelecimento, seja de 
pequeno, médio ou grande porte, 
a um universo de mais de 2 mil 
criptomoedas. No fim das contas, 
o consumidor pode pagar em 
criptomoeda e o estabelecimento 
decide se recebe em real ou cripto, 
a conversão é simultânea. 
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Você sabe como incluir 
o cashback na sua 

estratégia de vendas? 

Ter um e-commerce 
e não oferecer 
cashback pode 
significar a 
perda de muitas 
oportunidades de 
vendas e das chances 
de aumento de 
receita

Digo isso, porque um 
estudo realizado 
pelo Opinion Box 

mostra que 52% dos con-
sumidores que pretendem 
fazer compras na Black 
Friday deste ano já se ca-
dastraram nas lojas e pro-
gramas de cashback para 
receber um percentual do 
valor da compra de volta. 
O volume de clientes que 
buscam o benefício tem 
se tornado cada vez mais 
significativo. 

Por isso, incluir o cashback 
na estratégia de vendas se 
torna fundamental para 
qualquer e-commerce, in-
dependente dos produtos 
comercializados ou do por-
te da operação. Acredito, 
inclusive, que as pequenas 
lojas online precisam e 
devem procurar uma pla-
taforma de cashback que 
ofereça boas condições 
de parceria. É totalmente 
viável – com o parceiro 
certo – que esses players 
estimulem uma compra 
e construam um ciclo ao 
oferecer o benefício. 

Primeiro, porque a mar-
ca fica disposta em uma 
“vitrine” democrática, ao 
lado de marcas já conso-
lidadas no e-commerce. 
Assim, além de competir 
pelo cliente utilizando um 
mesmo canal, ainda há um 
ganho de visibilidade e de 
credibilidade. Segundo, 
porque o consumidor passa 
a enxergar um benefício 
real em escolher a loja A 
em detrimento da B, que 
não oferece o cashback. 

Mas, não basta simples-
mente firmar parceria com 
uma plataforma. É preci-

so investir em ações de 
marketing e comunicação 
para que o público da loja 
tome conhecimento de que 
é possível ter um percen-
tual do valor da compra de 
volta e, mais do que isso, 
trabalhar em estratégias 
para que o cliente volte a 
comprar sempre que pre-
cisar daquele determinado 
item ou de complementos. 

Outra maneira inteligen-
te de incluir o cashback nas 
estratégias de vendas da 
loja online tem a ver com 
a recuperação de carrinhos 
abandonados. É bastante 
comum, especialmente 
durante eventos como a 
Black Friday, que as pes-
soas naveguem pelas lojas, 
selecionem as ofertas que 
considerem mais atrativas 
e depois, por distração ou 
na busca por preços ainda 
menores, deixem aque-
le carrinho abandonado, 
ou seja, não concluam a 
compra. 

Oferecer um percentual 
interessante de cashback 
nesse momento pode ser 
estratégico para trazer 
o cliente de volta e con-
cretizar aquela venda. 
Obviamente, para que essa 
estratégia seja efetiva, é 
preciso construir um bom 
plano e ter uma equipe 
estruturada, que possa 
acompanhar a jornadas de 
compras dos clientes. 

É válido ter ferramentas 
que possam auxiliar no 
processo de detecção de 
abandono de carrinho e ter 
planos definidos de como 
agir em diversos cenários. 
É importante cercar o 
cliente das mais diversas 
maneiras, sem se tornar 
invasivo ou insistente 
demais, para que o seu 
objetivo principal, que é 
fazer uma boa venda, seja 
alcançado com sucesso. 

Avalie as possibilidades! 

(*) - Especialista em e-commerce, 
é fundador e CEO do Meu Dim 

Dim, plataforma de cashback 100% 
brasileira (www.meudimdim.com.br).

Felipe Rodrigues (*)

D - Brasil Bioeconomia 
Estão abertas, até o próximo dia 26, as inscrições para a 3ª edição do 
Prêmio Brasil Bioeconomia, organizado pela Associação Brasileira de 
Bioinovação. O prêmio objetiva divulgar novas ideias, facilitar novas 
parcerias e proporcionar uma plataforma valiosa para os empreen-
dedores do biofuturo. Contemplará três categorias: Ideias, Start-Ups 
& Scale-Ups e Empresas Âncora. Podem se inscrever empresas, 
instituições e pessoas que tenham criado iniciativas disruptivas no 
cenário da bioinovação. A premiação acontece no dia 9 de dezem-
bro, dentro do Fórum Brasil Bioeconomia 2021, que ocorrerá de 
maneira online. Os vencedores receberão um troféu pela iniciativa 
e o reconhecimento do setor. Inscrições e mais informações: (www.
bioeconomia.com.br).  

E - Caminhões a Gás
A Soluciona Logística, de São Paulo, adquiriu caminhões a gás da 
Scania para atuar nas rotas de longa distância. Além de atender aos 
requisitos cada vez mais rígidos sobre a poluição do ar e sonora nas 
cidades, o investimento aposta na tendência de adoção de tecnologias 
limpas e inovadoras para incrementar a rentabilidade da empresa no 
longo prazo. Os caminhões exibem um motor Otto de 6 cilindros, com 
13 litros e 410 cavalos – com autonomia para rodar entre 400 e 500 
km com o conjunto de cilindros cheios, dependendo da topografia da 
rota e da carga transportada. Diferente de seus congêneres a diesel, 
os veículos a gás contam com uma entrada de ar redesenhada para 
máximo desempenho, caixa de câmbio automatizada e uso de retar-
der de 670 hp para compensar a ausência do freio motor. Saiba mais: 
(www.soluciona.com.br).

F - Tecnologias Habilitadoras
A Atech, empresa do Grupo Embraer, realiza entre os próximos dias 
23 e 25, a sétima edição do seu fórum anual, com o tema “Rotas 
para o Futuro – Tecnologias Habilitadoras”, propondo um grande 
debate sobre o papel destas tecnologias para a indústria 4.0, com 
grande capacidade de transformação de produtos, serviços e com-
portamentos, como o Big Data, 5G, Internet das Coisas, Inteligência 
Artificial, Nuvem, Segurança Cibernética, entre outras. A edição 
2021 do evento será 100% online e gratuita, aberta ao público, 
empresas, organizações, estudantes e comunidade acadêmica. As 
inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: (https://
setimoforumatech.com.br).

A - Feijão Carioca 
A BRF é a única no Brasil a utilizar feijão carioca como proteína 
alternativa na elaboração de produtos plant-based. A partir da evo-
lução das tecnologias disponíveis, a Companhia está constantemente 
em busca de novas formas para fortalecer o mercado nacional e, ao 
mesmo tempo, atender aos diversos perfis de consumidores que 
procuram alternativas à proteína animal. O grão já está presente 
na composição dos frangos da linha Veg&Tal, da Sadia: em cubos, 
em tiras e desfiado. Essa nova forma de pensar e consumir abre ca-
minhos para outras fontes de proteína e amplia o protagonismo do 
tão conhecido feijão carioca, presente no dia a dia dos brasileiros, 
que junto a outros grãos, compõe o portfólio de produtos à base de 
proteínas vegetais oferecida pela BRF.

B - Refugiados Empreendedores 
Grande parte dos refugiados no Brasil procura o empreendedorismo 
como forma de construir uma nova vida. Foi pensando em preparar 
esses donos de pequenos negócios que o Sebrae firmou uma parceria 
com a ACNUR para desenvolver ações de capacitação de refugiados 
empreendedores, tornando-se um dos parceiros na plataforma (www.
refugiadosempreendedores.com.br), iniciativa que visa dar maior visi-
bilidade aos negócios liderados por empresários refugiados no Brasil. 
A plataforma permite que inscrevam seus negócios e divulguem seus 
produtos. Também estão disponíveis conteúdos e materiais de apoio para 
capacitação dos empreendedores, como cursos do Sebrae que podem 
ser realizados de forma totalmente online e gratuita.

C - Belas Trilhas
Começou a corrida para garantir uma vaga no 14º Transcatarina! A 
organização de um dos maiores encontros off-road do Brasil deu a 
largada para as inscrições do Transcatarina 2022. Pilotos e navegado-
res (e zequinhas) devem acessar o site (www.transcatarina.com.br) 
e escolher a categoria de interesse: competição (Máster, Graduados, 
Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) e passeio (Passeio 
Expedition, Passeio Radical 01 e 02, Camping e Adventure 01, 02 e 
03). Um dos pilares do evento é oferecer vários tipos de categorias 
a fim de atender a diferenciados perfis de público, seja quem gosta 
de competir no rali de regularidade, ou quer trilhas pesadas (Ad-
venture), ou busca por um passeio mais radical (Passeio Radical) 
ou leve (Expedition), e até mesmo, para quem aprecia acampar no 
meio da trilha (Camping). 

G - Evento de Hospitalidade 
A edição 2021 da Equipotel, que começa na segunda-feira (22), indo até 
quinta-feira (25), no São Paulo Expo, é a prova incontestável de que a 
indústria de hospitalidade no Brasil enxerga o cenário dos próximos 4 
anos com forte otimismo. O maior evento de hospitalidade da América 
Latina está completo com 250 marcas participantes, apresentando no-
vidades para toda a indústria da hospitalidade e expectativa de geração 
de 90 milhões de reais em novos negócios. Para garantir melhores opor-
tunidades para expositores e compradores, o Business Center sediará 
oportunidades frente a frente com reuniões pré-agendadas. O conceito do 
espaço é trabalhar focado na necessidade e no perfil de cada comprador 
garantindo assertividade e economia de tempo nas negociações. Outras 
informações: (https://www.equipotel.com.br/pt-br/experiencias.html).

H - Sites Gratuitos 
A Locaweb BeOnline, unidade de negócios dedicada a serviços digitais, 
lança a campanha ‘Ganhou tá ON’, que irá sortear 100 sites institucionais, 
desenvolvidos por parceiros da companhia, e um ano de hospedagem, tudo 
isso sem custo para o empreendedor. Com isso, a empresa busca incentivar 
a digitalização das micro, pequenas e médias empresas. Para se inscrever 
basta realizar o cadastro no site:  (https://www.locaweb.com.br/) e responder 
a pergunta: “Como um site pode fazer a diferença no meu negócio?”. As 100 
melhores respostas ganharão o prêmio. As inscrições vão até o próximo dia 28. 

I - Tráfego de Dados
Um dos pioneiros na digitalização de processos e abolição do papel em 
processos judiciais, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) 
precisava modernizar sua infraestrutura para atender a demanda por alta 
disponibilidade da rede distribuída entre fóruns e comarcas. Tendo a segurança 
de dados como ponto central da estratégia, adotou firewalls da SonicWall 
para proteger o tráfego de dados gerado por 11 mil advogados cadastrados 
– que realizam em média 3 milhões de acessos aos processos por mês, em 
39 comarcas. O ambiente atende, também, 3 mil usuários internos. O tráfego 
de dados e imagens do ambiente do TJTO é imenso: neste ano, por exemplo, 
já foram realizadas mais de 38 mil videoconferências e, desse total, mais de 
600 audiências de custódia. Outras informações: (www.sonicwall.com/pt-br/).

J - Programação para Estudantes
Estudantes do ensino fundamental e médio podem participar da oficina 
online de programação SSPOT-VR – Uma Estação Espacial em Realidade 
Virtual para Treinamento em Programação, oferecida gratuitamente 
pelo ICMC da USP, em São Carlos. O objetivo é ensinar os princípios de 
programação dentro de uma estação espacial. Acontece nos dias 20 e 
27 às 15h, e no dia 24 às 10 e às 15 horas, basta escolher uma das op-
ções disponíveis. Para se inscrever é necessário preencher o formulário 
disponível neste link: (icmc.usp.br/e/d8310). As atividades serão online 
e gratuitas. A ideia é que os participantes utilizem um aplicativo para 
programar os movimentos de Mark, robô responsável pela estação de 
treinamento em programação no espaço. 

 As importações brasileiras 
de alimentos e bebidas da 
Itália registraram aumen-
to de 18% entre janeiro 
e setembro, reforçando 
uma tendência que já vem 
desde 2020, quando houve 
crescimento de 2% apesar 
da pandemia. Os dados são 
da Italian Trade Agency 
(ITA), agência de promoção 
do comércio exterior do 
governo italiano, e também 
refletem uma série de ações 
da entidade para promover 
produtos agroalimentares 
“made in Italy” no mercado 
brasileiro.

Segundo a ITA, as impor-
tações no setor totalizaram 
US$ 176 milhões nos nove 
primeiros meses de 2021, 
contra US$ 149,1 milhões 
do mesmo período do ano 
passado. Em quantidade, 

Fonte solar atinge 
marca histórica de 
12 gigawatts 

O Brasil acaba de ultrapas-
sar a marca histórica de 12 
gigawatts (GW) de potência 
operacional da fonte solar foto-
voltaica, em usinas de grande 
porte e em sistemas de pequeno 
e médio portes instalados em 
telhados, fachadas e terrenos. 
De acordo com a Absolar,  a 
fonte solar já trouxe ao Brasil 
mais de R$ 60,6 bilhões em 
novos investimentos, R$ 15,7 
bilhões em arrecadação aos 
cofres públicos e gerou mais de 
360 mil empregos acumulados 
desde 2012. 

Com isso, também evitou a 
emissão de 13,6 milhões de 
toneladas de CO2 na geração 
de eletricidade. De acordo 
com  a Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica (Ab-
solar), a fonte solar já trouxe ao 
Brasil mais de R$ 60,6 bilhões 
em novos investimentos, R$ 
15,7 bilhões em arrecadação 
aos cofres públicos e gerou 
mais de 360 mil empregos 
acumulados desde 2012. Com 
isso, também evitou a emissão 
de 13,6 milhões de toneladas de 
CO2 na geração de eletricidade.

Para o CEO da Absolar, 
Rodrigo Sauaia, “as usinas 
solares de grande porte geram 
eletricidade a preços até dez 
vezes menores do que as ter-
melétricas fósseis emergenciais 
ou a energia elétrica importada 
de países vizinhos atualmente, 
duas das principais responsá-
veis pelo aumento tarifário so-
bre os consumidores”, comenta 
(AI/Absolar).

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Ta-
dros, apesar do aumen-

to da circulação de pessoas 
nas ruas em relação ao início 
da pandemia da Covid-19, a 
confiança apresentou queda 
no último trimestre. 

Segundo ele, isso mostra 
que a conjuntura econômi-
ca tem afetado a confiança 
empresarial. “Os dados 
indicam que, apesar de 
fundamental, o avanço da 
vacinação já não tem sido 
mais suficiente para injetar 
ânimo no comércio. Será 
preciso que a situação da 

Apesar das quedas, índice acumula alta de 9,7% no ano.
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A Caixa lucrou R$ 3,2 bilhões no terceiro trimes-
tre, valor 69,7% maior que o resultado do mesmo 
período de 2020. De janeiro a setembro, o lucro 
total do banco chega a R$ 14,1 bilhões, aumento 
de 87,4% se comparado aos nove primeiros meses 
de 2020. Em nove meses, já é o segundo melhor 
lucro da história do banco, maior que todos os 
resultados anuais, exceto em 2019. Os dados 
foram divulgados ontem (18) pela Caixa.

A margem financeira alcançou R$ 12,2 bilhões, 
aumento de 27,8% se comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2020. O crescimento, segundo a Caixa, 
é decorrente principalmente dos aumentos de 
15,2% nas receitas com operações de crédito e de 

130,1% no resultado com operações de títulos e 
valores mobiliários. O saldo na carteira de crédito 
total encerrou o terceiro trimestre com R$ 842,3 
bilhões, o que representa crescimento de 11,3%, 
se comparado ao terceiro trimestre de 2020. 

Já o saldo em micro e pequenas empresas teve 
aumento de 39,2% em 12 meses, chegando a 
R$ 53 bilhões. “A Caixa foi o primeiro banco a 
contratar o Pronampe, tendo 35,8% de market 
share [fatia de mercado] do produto em volume 
de concessões. Apenas no terceiro trimestre 
de 2021, foram contratados R$ 6,7 bilhões, 
contemplando 87,5 mil empresas”, informou o 
banco (ABr).

Confiança do empresário do 
comércio cai pelo terceiro mês

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) recuou 1,3% em novembro na comparação 
com outubro. Essa é a terceira queda consecutiva do indicador, divulgado pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

ção com novembro de 2020, 
a expansão chegou a 10,2%.

Na comparação com ou-
tubro deste ano, a principal 
queda ocorreu na avaliação 
sobre as condições atuais 
(-4,1%), principalmente de-
vido ao recuo na confiança 
sobre o momento atual da 
economia (-8,4%). As ex-
pectativas também caíram, 
mas de forma mais mode-
rada (-0,7%). As intenções 
de investimentos  subiram 
0,5% no período, alta puxa-
da pelo aumento de 2,4% 
na intenção de investir na 
empresa (ABr).

economia melhore para a 
recuperação acontecer”, 
disse ele. Apesar das três 

quedas, a confiança do em-
presário acumula alta de 
9,7% no ano. Na compara-

Crescem as importações de 
alimentos ‘made in Italy’

farinhas (31,3%). Já o setor 
de vinhos, um dos ícones do 
“made in Italy”, teve alta de 
17,3% em volume de vendas 
no período, totalizando 8,6 
milhões de litros.

Segundo Ferdinando Fio-
re, diretor-geral para o Brasil 
da Italian Trade Agency, as 
restrições impostas pela 
pandemia fizeram com que 
as pessoas cozinhassem mais 
em casa, o que naturalmente 
as levou a procurar mais pro-
dutos e ingredientes italia-
nos, geralmente identifica-
dos como itens de ‘qualidade 
muito alta’. “E agora, com o 
fim gradual das restrições, 
bares e restaurantes volta-
ram a funcionar, retomando 
um canal importante para 
produtos italianos, especial-
mente vinhos”, acrescentou 
(ANSA).

Formas do queijo parmigiano 
reggiano na província de 

Parma, norte da Itália. 

foram 78 toneladas de alimen-
tos e bebidas comercializadas 
entre janeiro e setembro, 
crescimento de 5%. Os seg-
mentos com maior expansão 
foram os de frutas (32,8%) e 
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Caixa tem lucro de R$ 3,2 bi no terceiro trimestre



Brasileiros devem 
investir mais no 

exterior em 2022

Com um cenário 
econômico e político 
instável no âmbito 
nacional, muitos 
brasileiros estão 
intensificando os 
investimentos no 
exterior

E, se antes as apos-
tas eram apenas 
no mercado finan-

ceiro ou, no máximo, na 
aquisição de imóveis de 
veraneio, hoje, muitos es-
tão apostando na abertura 
de empresas em outros 
países com a finalidade de 
diversificar suas fontes de 
renda.

Dados do Banco Central 
mostram que o total de 
investimentos financei-
ros fora do país somou o 
equivalente a US$ 61,6 
bilhões só entre janeiro 
e agosto deste ano – uma 
alta de 44% em relação 
2020 inteiro. 

Boa parte desse fenô-
meno é advinda da segu-
rança jurídica cada vez 
maior nessas transações 
internacionais. Atualmen-
te, tanto pessoas físicas 
quanto jurídicas tem fácil 
acesso aos investimentos 
estrangeiros. E, as opções 
são muitas. Há tanto os 
que buscam aplicações 
financeiras quanto os que 
estabelecem uma opera-
ção fora do Brasil. 

Nesses casos, notamos 
tanto situações de empre-
sas que buscam a terceiri-
zação de suas produções 
em países de baixo custo, 
como China, Índia, Indo-
nésia e Paquistão, quanto 
aquelas criadas para ge-
rar riqueza local. Nesse 
sentido, temos percebido 
muitos filhos, netos e até 
bisnetos de imigrantes 
europeus voltando ao país 
de origem de seus ances-
trais a fim de investir em 
mercados extremamente 
elitizados, como os de pro-
dutos de luxo ou gourmet. 

Na maioria dos casos, 
o objetivo é a satisfação 
pessoal e a geração de uma 
renda extra, sem fazer ne-
nhum tipo de negócio com 
o Brasil. Independente da 
opção escolhida, é funda-
mental contar com ajuda 
especializada. O investi-
mento no exterior pode 
ser muito atrativo, mas é 
preciso garantir a legitimi-
dade das operações, a fim 
de evitar problemas com a 
Receita Federal. 

É preciso comprovar a 
origem lícita do dinheiro 
e fazer as devidas decla-
rações para fins de im-

posto de renda, evitando 
desgastes futuros. Esse 
cuidado é fundamental 
para que essas operações 
não sirvam para lavar di-
nheiro originado do tráfico 
de drogas ou exploração 
sexual, por exemplo.

Apesar da atrativida-
de desses investimentos, 
cabe destacar que a se-
gunda fase da reforma tri-
butária pretende eliminar 
algumas vantagens fiscais, 
buscando instituir o cha-
mado regime de tributação 
automática dos lucros 
auferidos por entidades 
controladas por pessoas 
físicas e localizadas em 
paraísos fiscais. Essas 
sociedades costumam 
ser utilizadas por pessoas 
físicas residentes fiscais 
no Brasil como holdings 
patrimoniais offshore.

Na tributação automá-
tica, o resultado positivo 
auferido pela entidade 
offshore deverá ser sub-
metido à tributação no 
Brasil na data do balanço 
no qual tiverem sido apura-
dos, conforme as alíquotas 
progressivas do IRPF de 
até 27,5%, independen-
temente de sua efetiva 
distribuição. 

Como as regras mudam 
com frequência, quem de-
seja iniciar sua jornada nos 
investimentos externos, 
seja por meio de pessoa 
física ou jurídica, deve ser 
bem assessorado e evitar 
opções aparentemente be-
néficas demais, com altos 
riscos jurídicos por trás.

Essas operações deman-
dam conhecimento especí-
fico tanto das leis do Brasil 
quanto das do país em 
que se pretende investir. 
O processo exige o cum-
primento das obrigações 
perante o Banco Central, 
a coleta de todas as infor-
mações financeiras para a 
Receita e, principalmente, 
a devida comprovação da 
origem dos recursos a se-
rem utilizados.

O acompanhamento con-
tínuo dessas operações 
também é fundamental, 
afinal, muitas leis são al-
teradas com frequência, 
tanto aqui quanto no ex-
terior. É preciso se manter 
sempre atento e atualizado 
sobre possíveis mudanças 
de regras. Com todos esses 
cuidados, é possível obter 
um investimento muito 
mais seguro, com foco 
principalmente na diver-
sificação do patrimônio.

(*) - É advogado do escritório 
Marcos Martins Advogados e 

especialista em Direito 
cível e societário 

(www.marcosmartins.adv.br).

Jayme Petra de Mello Neto (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 19 de novembro de 20214

 1) Foco na capacitação - Ficou para trás o tempo em 
que apenas profissionais CLTs ofereciam um currí-
culo com alta qualificação. Um estudo realizado pela 
Workana em parceria com a FGV e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, mostra que: 68,6% 
dos talentos independentes têm mais de 5 anos de 
experiência; 49,7% possuem graduação completa; 
19,8% têm pós-graduação, mestrado ou doutorado; 
39,5% são fluentes em mais de um idioma. 

 2) Mais gente boa - Mesmo antes da pandemia, algumas 
áreas já funcionavam com profissionais trabalhando 
com vínculo por projeto. Agora elas ganharam reforço 
de várias categorias profissionais. Em Workana estão 
talentos de: tecnologia da informação e programação; 
design e multimídia; tradução e conteúdos; finanças e 
administração; jurídico; marketing e vendas; finanças 
e administração, com altos níveis de capacitação. 

 3) As etapas de cadastro - Quem se cadastra com o 
interesse de ser um talento da plataforma precisa 
cumprir diversas exigências, além de ter uma ava-
liação sobre cada projeto já realizado por meio do 
site. Também é necessário comprovar as habilidades 
sendo aprovado em um teste. 

 4) Cadê o portfólio? - Uma das vantagens de contratar 
um talento independente é observar seu portfólio 
como uma vitrine. Conhecendo os trabalhos feitos 
pelo profissional anteriormente, é possível entender 
se o candidato é criativo e se possui as habilidades 
necessárias para executar os projetos da empresa. 

 5) Produtividade a mil! - Dados mostram que 19,2% 
dos gestores vão precisar de profissionais com 
pensamento ágil focado em soluções. Para isso, a 
melhor opção é ter horários flexíveis: 56% desses 
profissionais autônomos vêem como benefício poder 

Segundo a Huggy, plata-
forma de atendimento 
digital, cerca de 40% 

dos chats desenvolvidos por 
eles são avaliados nos aten-
dimentos, o que faz com que 
a empresa consiga ter uma 
base de onde está acertando 
e do que pode ser melhorado. 

Isso porque com a geração 
de consumidores 4.0, que 
além da qualidade do que 
adquiriram, também se im-
portam com a forma como 
foram atendidos, saber o que 
pensam sobre a empresa é 
um fato decisivo para sua re-
putação. Dessa forma, quan-
to mais resultados positivos 
conseguir, possivelmente, 
maiores serão os números 
de vendas e fidelização de 
clientes. 

“Por isso, a maioria dos es-
tabelecimentos hoje buscam 
por uma pesquisa de satisfa-
ção para conseguir mensurar 
como anda a imagem do 
negócio entre o público que 
o consome, e entender onde 
pode haver melhorias para 
sempre evoluir a qualidade 
do que é oferecido”, explica 
Willian Oliveira, COO e CO-
founder da Huggy. 

Ele ainda complementa 
dizendo que há duas me-
todologias que ganharam 

Renegociar prazo para pagar 
dívidas está longe de ser uma 
realidade apenas das pequenas 
empresas. O estudo sobre Pa-
gamentos no Brasil (Brazilian 
Payment Report), elaborado pela 
Intrum, mostra que 30% das gran-
des corporações buscaram esse 
tipo de estratégia para lidar com 
a queda no faturamento causada 
pela pandemia da Covid-19.

Esse percentual, inclusive, é 
maior do que o observado entre 
as PMEs (pequenas e médias em-
presas). Nesse grupo, apenas 23% 
afirmaram ter tentado alongar os 
prazos para pagamento de dívidas. 
“Ninguém saiu ileso da crise, mas 
o fato das maiores empresas terem 

buscado mais a renegociação das 
dívidas possivelmente está ligado 
ao poder de barganha maior que 
elas têm com os bancos. Para as 
PMEs, essa negociação pode ser um 
pouco mais difícil”, afirma Ulisses 
Rodrigues, CEO da Intrum Brasil.

A renegociação das dívidas foi a 
principal estratégia utilizada entre 
as grandes empresas para lidar 
com a crise. Em segundo lugar, 
aparece a decisão de acelerar a 
digitalização do negócio, medida 
adotada por 27% das companhias. 
“A oferta de produtos e serviços 
online explodiu em todos os 
setores, do varejo aos serviços. 
Esse é um ‘legado’ da pandemia, 
porque a mudança é permanente, 

os negócios não vão voltar ao mo-
dus operandi anterior”, destaca o 
executivo.

Ao mesmo tempo, investimen-
tos estratégicos tiveram que ser 
adiados ou cancelados em 21% 
das grandes empresas, percentual 
maior do que aquele verificado 
nas PMEs (15%). “Se pensarmos 
por outro lado, quase 80% das 
empresas mantiveram seus inves-
timentos estratégicos, o que não 
é pouco, considerando o tamanho 
da crise e todas as incertezas que 
ela trouxe. Mostra que, apesar de 
tudo, boa parte do empresariado 
manteve uma visão de longo prazo 
para o seu negócio”, diz Rodrigues.

Do outro lado, os clientes tam-

bém passaram a pedir mais prazo 
para pagar as empresas, o que pode 
causar descasamento de fluxo de 
caixa para a companhia e preju-
dicar sua capacidade de manter 
seus próprios pagamentos em dia. 
Entre as grandes corporações, 
75% afirmaram que pagamentos 
mais rápidos ajudariam a melho-
rar o desempenho sustentável da 
empresa e 71% disseram que isso 
permitiria expandir a oferta de 
produtos e serviços. 

“Na crise, a tendência de todo 
mundo é conter gastos. Com as 
empresas não é diferente, mas 
isso tem um impacto inclusive 
em termos de inovação, já que os 
gastos com P&D são reduzidos 

e novos lançamentos, adiados”, 
afirma o presidente da Intrum. O 
relatório é baseado em uma pes-
quisa realizada em 29 países entre 
26 de janeiro e 16 de abril de 2021. 

No total, foram entrevistadas 
11.187 empresas de 11 setores 
diferentes. No Brasil, 700 com-
panhias participaram do estudo, 
sendo 521 pequenas e médias 
empresas e 179 grandes empresas. 
O conteúdo do relatório foi criado 
pela Intrum em parceria com a 
Longitude, consultoria especia-
lizada em serviços de pesquisa 
para empresas multinacionais e 
investidores, com sede em Lon-
dres. - Fonte e outras informações: 
(www.intrum.com.br).

A importância de realizar 
uma pesquisa de satisfação 

com seus clientes
Você como cliente já deve ter respondido muitos questionários de satisfação sobre uma empresa ou 
uma compra após finalizá-la, certo? Mas como empreendedor, já parou para pensar nos benefícios que 
isso pode trazer para o seu negócio?

Já o CSAT, ao contrário do 
NPS, que mede a satisfação 
de forma mais ampla, tem 
como objetivo medir a satis-
fação de coisas mais imedia-
tas e específicas, como por 
exemplo, aquelas pesquisas 
que aparecem em seguida 
da compra de um produto. 

Sua avaliação, normal-
mente, varia de 1 a 5 e 
para calcular somam-se as 
respostas dos clientes que 
responderam “Muito bom” e 
“Bom”. Em seguida, divide-
se o resultado obtido pelo 
número total de avaliações. 

“Muitas empresas ao des-
cobrirem sobre essas opções 
ficam na dúvida de qual utili-
zar e a verdade é que podem 
ser usadas as duas. O ideal é 
que o NPS seja feito a longo 
prazo, com um intervalo de 
aproximadamente 3 meses, 
e o CSAT de forma imediata 
a cada venda ou serviço re-
alizado”, afirma. A pesquisa 
de satisfação pode salvar 
negócios e colocá-los em um 
ranking de qualidade, fazen-
do com que se sobressaiam 
perante os concorrentes, por 
isso invista em plataformas 
que podem lhe proporcionar 
esse benefício. - Fonte e 
outras informações: (https://
www.huggy.io/pt-br).

A pesquisa de satisfação pode salvar negócios e colocá-los em um 
ranking de qualidade.
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espaço nesse meio e que 
são as mais utilizadas: NPS 
e CSAT. A primeira consiste 
em um tipo de pesquisa de 
satisfação utilizada para 
avaliar o nível de fidelidade 
do cliente com a sua em-
presa. Geralmente, conta 
com várias perguntas que 
possuem uma votação que 
varia de 0 a 10, e as respos-
tas segmentam três tipo de 
clientes, os promotores, 
neutros e detratores. 

“A busca é pelo maior nú-
mero de promotores, pois 
são os que sempre dão as 
maiores notas e são fãs do 
seu negócio, mas é impor-
tante também conseguir 
transformar os neutros em 
fiéis seguidores da sua marca 

e prestar atenção nos detra-
tores, pois eles são os que 
trazem as avaliações mais 
baixas e não tem receio em 
expor o que não gostaram”, 
conta o COO e Co-founder. 

O cálculo do NPS é feito 
de maneira simples: extra-
ímos a porcentagem dos 
promotores e dos detratores, 
desconsiderando os neutros, 
e subtraímos um valor do 
outro. Se a média final ficar 
entre 75 e 100, significa que 
a empresa está fazendo um 
excelente trabalho, de 50 
a 74, está bom, mas pode 
melhorar, 0 a 49, precisa de 
atenção e se for abaixo de 0, é 
preciso rever urgentemente 
o que está sendo oferecido 
para o cliente. 

Seis dicas para contratar 
um talento independente

gerenciar os próprios horários, para ter a flexibilidade 
que lhes permite conhecer lugares novos em suas 
viagens sem deixar de trabalhar. Mais qualidade de 
vida é sinônimo de mais foco no trabalho. 

 6) Combinado não sai caro - Depois de revisar os 
perfis, os portfólios e entender melhor quais são as 
qualificações desejadas, é hora de fechar negócio. 
O contratante pode conversar com o talento inde-
pendente em tempo real e decidir quem é melhor 
para seu projeto. 

Ao selecionar o freelancer, o valor combinado para 
desenvolver o projeto deverá ser depositado pelo contra-
tante e a Workana mantém a quantia segura até o talento 
independente completar a tarefa. Caso o trabalho não seja 
entregue, o valor é devolvido à empresa contratante. - 
Fonte e mais informações: (www.workana.com).

Algumas áreas já funcionam com profissionais trabalhando 
com vínculo por projeto.
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Um terço das empresas precisou renegociar prazo para pagar dívidas



Antifragilidade é uma 
tendência à segurança 

cibernética?

Por muitos anos a 
palavra resiliência 
foi a mais utilizada 
para se referir ao 
combate dos desafios 
em Cibersegurança

Definida como facilida-
de e/ou habilidade de 
adaptação ao novo e/

ou ao desconhecido, na área 
de Segurança de Dados, ser 
resiliente era implementar 
ferramentas capazes de pro-
ver alguma previsibilidade, 
planejamento, resistência 
e combate aos diversos 
riscos e aos ataques. Ela (a 
resiliência) se tornou tema 
frequente de muitas pales-
tras, inclusive das minhas. 

Os tempos mudaram. 
Os ataques evoluíram e se 
tornaram ainda mais sofisti-
cados e amplos, expandindo 
para ambientes industriais, 
hospitais, companhias de 
energia elétrica, minedo-
radoras, empresas de óleo 
e gás, entre muitas outras. 
Atualmente, eles abrangem 
além de TI (Tecnologia da 
Informação) ambientes de 
IoT (Internet das Coisas) e 
OT (Tecnologia Operacio-
nal/industrial). 

Com isso, a superfície de 
ataques cresceu e envolveu 
câmeras de videomonitora-
mento, máquinas de ponto, 
catracas, aparelhos de ar-
condicionado, POS (ponto 
de vendas) etc. Agora, a pa-
lavra atual é antifragilidade. 

Cunhada pelo matemático 
de formação Nassim Nicho-
las Taleb, quem fez fortuna 
no ramo de investimentos, 
autor de livros como: “A 
lógica do Cisne Negro”, “Ar-
riscando a Própria Pele” e o 
mais recente “Antifrágil”, a 
palavra foi aplicada por ele 
como definição do oposto de 
frágil, carregando também a 
mensagem de transcender 
o comportamento de evitar 
riscos. 

Ela traz a ideia de que as 
coisas precisam do caos e da 
desordem para prosperar e 
florescer. A antifragilidade 
tem a propriedade singular 
de nos permitir lidar com o 
desconhecido, fazer coisas 
sem entendê-las e poder-
mos fazê-las bem. No pas-
sado, alguns profissionais já 
entendiam que mesmo que 
indesejável, era possível 
aprender muito com um 

ataque. 
A partir dele era possível 

evoluir processos, justificar 
investimentos em novas 
ferramentas, melhorar a 
governança, contratar pes-
soas ou serviços para uma 
evolução da maturidade 
em Segurança Cibernética. 
Uma vulnerabilidade bas-
tante comum é o vazamento 
de senhas. Senhas são fáceis 
de adivinhar e mais de 90% 
dos ataques envolvem roubo 
de credenciais. 

Assim devemos imple-
mentar o duplo fator de 
autenticação para evitar 
este tipo de ameaça. É 
preciso também fazer simu-
lações para testar tempo de 
resposta e entender como 
agir na situação de ataque. 
Ainda, é válido promover 
treinamento a toda equipe 
com bastante frequência 
para que os usuários de 
tecnologia estejam cientes 
de como é possível reduzir 
os riscos digitais.

Em sendo a remoção das 
fragilidades o melhor cami-
nho para a antifragilidade, 
temos muitas lições para 
levar no nosso dia a dia em 
Segurança. No caso de um 
ataque, é preciso identificar 
a causa raiz o mais rápido 
possível. E a partir dela, 
implementar uma ampla 
estratégia de segurança 
que atenda e se integre aos 
negócios e às atividades-fim 
da organização. 

Podemos falar também 
em desenvolver políticas e 
planejamento de segurança; 
implementar governança; 
promover capacitação e 
exercitá-la com frequência, 
incluindo todos os integran-
tes da empresa; além de 
adotar ações preventivas e 
preditivas. Apesar de todas 
as ferramentas atuais dis-
poníveis de segurança, as 
empresas nunca estão 100% 
protegidas, o tempo todo. 

Inspirado no autor (Taleb) 
vejo que temos que ter me-
nos certezas, aceitar mais as 
incertezas e tomar decisões 
baseadas em probabilidades 
e em cenários de exposição. 
Não devemos ter a preten-
são de que iremos acertar 
mais do que errar, mas na 
hora de errar, devemos estar 
preparados o suficiente para 
não arriscar tudo.

(*) - É diretor regional da Nozomi 
Networks para América Latina.

Nycholas Szucko (*)
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0035488-75.2021.8.26.0100.O Juiz de Direito da 
1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Drª. Paula Regina Schempf Cattan, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Amppx Comercial Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ Nº 17.899.778/0001-87, que 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por 
CGMP. Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 23.138,45, que deverá ser devida mente atualizado até a 
data do efetivo pag., no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0021406-94.2021.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 7ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Celso Alves de Rezende, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) SR3 Transportes e Logística Ltda- ME. - na pessoa do REP. Legal Joceli 
Fatima Michel, CNPJ 17.480.698/0001-92, com endereço à Rua Santa Maria Rosselo, 805, 
Mansoes Santo Antônio, CEP 13087-503, Campinas - SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A CGMP. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 25.899,33 (Vinte e Cinco mil e 
Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) com data-base de 21/09/2021, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 07/10.2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003796-93.2019.8.26.0073 O MM. Juiz de Direito 
da 2ªVC, do Foro de Avaré, Estado de SP, Dr. Luciano José Forster Junior, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Antonio Fusco, RG 1214934, CPF 415.333.058-20, Mauro Fusco, RG 8210947, CPF 
835.223.878-72 e Tramaterra Silvicultura e Transportes Ltda, CNPJ 73.191.017/0001-47, que lhe 
foram proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 7.586,38, referente a Fatura de nº 313371565, com 
venc. em 15/02/2018, Fatura de nº 317398992 com vencimento em 15/03/2018, vencidas e não 
pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes 
à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando os réus em lugar 
ignorado, foi deferida as suas Citações por edital, para que em 15 dias, a fluir após o decurso do 
prazo do presente edital, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertidos de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Nada Mais. 08/11/2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001810-94.2018.8.26.0120 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Cândido Mota, Estado de SP, Dr(a) Bruno César Giovanini Garcia, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Vanildo  Domiciano, Bras, RG 33286483-2, CPF 267.364.888-77, 
com endereço à Rua Domingos Sousa Reis, 186-A, Jd. Alvorada, CEP 19883-036, Candido Mota - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento Ltda., alegando em síntese: o requerente objetiva o recebimento da quantia de R$ 
12.101,14. Referente as faturas de Nº 123842246, com vencimento em 10/09/2013, e fatura de Nº 
126650888, vencimento em 10/10/2013 Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Intimação Prazo 20 dias Proc. 0183616-91.2008.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de 
Direito da 8ªVC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a  Pierre Chofard, CPF Nº 144.626.078-45, RG 
Nº 8.361.250-6 e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e 
respectivo cartório, que lhes move Fernando José Fernandes Advogados. Encontrando-se o 
requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que 
recaiu sobre  terreno situado na Estrada sem denominação, gleba 43, parte integrante do 6º 
perímetro da Capital, Distrito de Parelheiros, que começa na margem do Ribeirão Cipó, ponto da 
cerca divisa com a gleba 40, desse ponto segue pela divisa com a gleba 40, ate a estrada, deflete á 
direita e segue pela estrada até a divisa com a gleba 44, atinge o Ribeirão Cipó, sobre o Ribeirão 
Cipó, até o inicio da presente, encerrando a área de 2 hectares aproximadamente. Incra nº 
638.358.120.731-8, área total de 2,4 ha, módulo fiscaal 5,0, número de módulo fiscais 0,00, fração 
minima de parcelamento 2,0., do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) 
Sr(a)(s). Antonio Carlos Magalhâes., O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) 
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Será o edital, afixado e publicado na forma 
da lei. São Paulo, 14 de Outubro de 2021. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028366-22.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei. Faz Saber a(o) Gilmar da Costa Reis, RG 14974941-7, CPF 049.623.018-
29, que nos presentes autos da ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda foi penhorado imóvel de matrícula nº 43.023 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Avaré/SP, caracterizado como lote 08 da quadra LY do Empreendimento 
Terras de Santa Cristina- Gleba VII, sendo nomeado o executado como depositário, não podendo 
abrir mão do bem sem autorização do Juízo. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não 
sabido, foi determinado sua Intimação por Edital para os atos e termos da ação proposta, para que 
no prazo de 15 (quinze) dias que fluirá após o prazo do presente edital apresente nos autos sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1031023-61.2017.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo De Oliveira 
Martins Pereira, Juiz de Direito da 8ªVC do Foro de Guarulhos/SP. Faz Saber a Trans-IBC 
Transportes Ltda – EPP, CNPJ Nº 10.171.583/0001-77 que lhes foi proposta ação de Monitória por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 13.004,25. Referente as faturas de Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  
 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0009333-41.2021.8.26.0001 O. Juiz de Direito da 
3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Mauricio Ferreira Dos Santos, CPF 227.648.458-63, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de 42.892,88 (05/2021), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 29 de setembro de 2021. 

Banco Induscred de Investimento S.A.
CNPJ nº. 33.588.252/0001-32 e NIRE 35300055888

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 30/04/2021. Horário: 14:00 horas. Local: Sede social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.902, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. Mesa: Presidente: André Kissajikian Secretário:
Carlos de Gioia. Convocação e Publicação: Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos dias 20, 21 e 23
de abril de 2021. Ordem do Dia: a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Dire-
toria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social findo em 31/12/2020; b) - eleição dos membros da Diretoria e fixação
de seus honorários. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos
constantes da “ordem do dia”, tendo no final sido deliberado e aprovado pelos acionis-
tas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguin-
te: Deliberações: a) - Foram aprovadas as contas dos administradores e as Demons-
trações Financeiras do Banco, representadas pelo Relatório da Diretoria, Balanço Patri-
monial, Demonstração de Resultados e Demonstração do Fluxo de Caixa relativos ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados no Diário Oficial na edição
do dia 20 de março de 2021 e no Jornal Empresas & Negócios na edição do dia 20 a 22
de março de 2021, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o
parágrafo quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de
31/10/2001. As Demonstrações Financeiras foram auditadas por auditores independentes
nos termos do parecer publicado juntamente com as mesmas; b) - Foram reeleitos, por
unanimidade, os membros da Diretoria com mandato até a realização da Assembleia
Geral Ordinária de 2024: (i)- Diretor Executivo: André Kissajikian, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X/SSP-SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; (ii) -Diretores sem designação especial, Carlos de
Gioia, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, e, Celso Coscarelli, brasileiro,
divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, todos residentes
e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960 -
19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores reeleitos apresentaram as
declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administra-
ção da sociedade e nem foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o aceso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defe-
sa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as
quais se encontram arquivadas na sede da sociedade. (iii) O cargo para Diretor Su-
perintendente permanecerá vago. (iv) A remuneração mensal da Diretoria foi fixada
em até R$76.000,00 (setenta e seis mil reais), podendo ser reajustada, a ser distri-
buída de comum acordo entre os Diretores. Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se
manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerra-
da a Assembleia. São Paulo, 30 de abril de 2021. André Kissajikian - Presidente da
Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK 15-Empreendimentos e Participa-
ções Ltda., representada por seu procurador, Carlos de Gioia, André Kissajikian,
Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia
- Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 526.986/21-9, em 08/11/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SOBRACIL- SP Sociedade Brasileira
de Videocirurgia Capítulo de São Paulo (SOBRACIL - SP)

Convocação para Assembléia Geral Ordinária (Artigo 4º Item IV do Estatuto)
Por meio desta, convocamos os sócios da Sobracil-SP para participar da Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no dia 10.12.2021, às 19h e 00 min, em primeira convocação, havendo quorum ou às
20h e 00 min., em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes com a seguinte
Pauta: 1 - Aprovação das alterações do Estatuto em seus: Artigo 4º que incluiu os itens V.1; V.2 e
Parágrafo Único deste artigo; Artigo 10º Item VI; e Artigo 14º permitindo à reeleição de chapa;
2 - Aprovação das Contas do Exercício Anterior; 3 - Relatório das Atividades da Diretoria; 4 - Eleição
da Nova Diretoria; 5 - Assuntos de Interesse Geral. 6 - Plataforma da reunião ‘’ZOOM’’. A realização
da Assembleia Ordinária fica prevista na participação virtual dos associados que não estejam
fisicamente no local onde a assembleia ou reunião esteja se realizando. Parágrafo Único - Para
efeito e registro dos atos praticados em Assembleia Geral Ordinária de forma virtual, o Presidente,
relacionará todos os participantes identificando-os de forma simples e assinando a respectiva relação
dos Associados participantes na forma virtual, certificando estarem aptos a votarem remotamente,
declarando não haver nenhum impedimento de ordem legal ou estatutária. O endereço de participação é o
https://us06web.zoom.us/j/84569724691?pwd=RkN2aGJrWnJyZ3daK0ovazFVckh4dz09. Lembramos a
todos que encontram-se abertas as inscrições para chapas que queiram concorrer à Diretoria para o
próximo biênio (2022/2023). As mesmas devem ser encaminhadas por escrito para a sede da
Sobracil-SP, situada na Rua Dr. Thyrso Martins, 100 5º Andar, CJ. 516 - São Paulo-SP, Cep: 04120-050,
no máximo até o dia 08.12 .2021.

São Paulo 18 de Novembro de 2021
Atenciosamente, André Brandalise - Presidente

Além do adiamento 
da aposentadoria, 
o que faz com que 

esses profissionais se man-
tenham ativos no mer-
cado, as empresas estão 
reconhecendo a ampla 
experiência e bagagem 
de conhecimento que 
possuem.

O foco das empresas 
na busca por candidatos 
com 50+ está no mix de 
competência e maturi-
dade, características que 
podem somar às equipes 
mais jovens nas corpora-
ções. “Unir experiência e 
espírito inovador ajuda no 
sucesso da empresa. Não 
que os mais experientes 
não sejam inovadores, mas 
somar com os integrantes 
mais novos será uma troca 
muito rica”, exemplifica 
Carlos Martins, presidente 
do Gi Group Brasil.

Do total de recrutamen-
to da empresa, cerca de 
4% foram de profissionais 
com mais de 50 anos. As 
principais áreas de contra-

Unir experiência e espírito inovador 
ajuda no sucesso da empresa.

Depois dos 50 anos, como está 
a realidade para os candidatos

Com as empresas mais atentas às questões sobre diversidade e inclusão, o público acima dos 50 anos 
passa a ser mais valorizado pelas companhias, apesar de alguns empecilhos enfrentados

der a lidar com uma ferra-
menta de reunião virtual e 
como usar uma lousa virtual. 
As empresas precisam tra-
balhar em termos de orien-
tação do conhecimento, por 
isso, temos que trabalhar no 
desenvolvimento de algu-
mas competências/habili-
dades, como por exemplo: 
cooperação, curiosidade, 
uso de tecnologia e desen-
volvimento contínuo”, conta 
Martins.

Para quem está em bus-
ca de uma oportunidade 
de trabalho, é importante 
focar em desenvolvimento 
contínuo, entender o perfil 
comportamental, estar 
atento às tendências e 
demonstrar comprometi-
mento. “Todas essas ca-
racterísticas, independen-
temente da idade, farão a 
pessoa ser um profissional 
com mais chances de con-
quistar uma vaga para se 
manter ou se recolocar no 
mercado”, complementa. - 
Fonte e mais informações: 
(www.gigroup.com.br).
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tação são dos segmentos 
de Hotelaria, Turismo, 
Logística, Varejo e Restau-
rantes com destaque para 
cargos como camareira, 
garçom, ajudante de cozi-
nha, promotor e consultor 
de vendas, operador de 
empilhadeira, ajudante 
operacional, motorista 
entregador, steward para 
transfer de passageiros, 
consultora de beleza, au-
xiliar de transporte e de 
produção. 

Além disso, há ofertas 
de vagas para cargos como 
eletricista, técnico em ma-
nutenção, consultor de ven-
das, consultor de negócios 
e supervisor de campo. Em 
tempos de home office, al-
guns desafios podem surgir, 
como barreiras impostas 
pelas necessidades de ha-
bilidades tecnológicas. 

“Conheço um profissional 
de 66 anos que é professor 
do ensino fundamental e 
médio que precisou apren-

www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 19 de novembro de 20216

DragonImages_CANVA

se diferenciando por meio de sua conectividade digital com os 
clientes" e mostra as expectativas para 2021. 

Os líderes têm percebido a velocidade com que as novidades 
cercam seus negócios e passam a trabalhar sua própria sincronia 
com esses movimentos. Para 74% deles, a digitalização de suas 
operações e a criação de um modelo operacional de próxima 
geração aceleraram em questão de meses, sendo que 69% rela-
tam aceleração de novos modelos de negócios digitais e fluxos 
de receita e 56% mencionam aceleração para desenvolver uma 
experiência digital perfeita para o cliente. 

Evoluir o tempo todo é a realidade das nossas vidas e agora também das empresas. Em um cenário que sofre profundas 
transformações, quem não se renova acaba sendo excluído do mercado.

Fernanda Nascimento (*)

Esse processo é tão antigo quanto a vida no planeta e ob-
servado desde que Darwin propôs um mecanismo para a 
evolução, explicando como populações podiam progredir 

de tal maneira que se tornassem mais bem adaptadas aos seus 
ambientes ao longo do tempo. É a famosa seleção natural. 

A grande questão que enfrentamos agora é a velocidade da 
mudança. Entre os muitos fatores que marcam o nosso tempo, 
o avanço das tecnologias emergentes é sem dúvida o mais im-
portante. A transformação digital impacta nosso cotidiano, com 
mudanças profundas nos hábitos de vida e de consumo e, como 
consequência, também alcança as empresas. 

Algumas alteram todo o cenário com suas inovações, as mais 
antenadas correm para se adaptar a um contexto disruptivo, 
adotando novas práticas. Outras certamente vão desaparecer 
porque ficaram apenas observando sem sair do lugar. 

Mas você, que acompanha esse mercado dinâmico e já está 
investindo em mudanças para seguir as tendências, certamente 
enfrentará barreiras de quem se acomodou em processos ultra-
passados. 

Sim, elas virão do seu time, que sempre atuou em um organo-
grama rígido, com lideranças que se acostumaram ao comando, 
pessoas de todos os níveis e formações que ainda não entende-
ram a profundidade das transformações necessárias. Todos vão 
resistir. É natural. O ser humano é um ser de hábitos, e mudar 
exige um esforço incomum. 

O que fazer quando a mudança é uma questão de sobrevivência 
do negócio? Como envolver o time para aderir aos novos modelos 
organizacionais e à digitalização crescente dos processos? Você 
precisa implantar novas ferramentas de gestão e metodologias 
ágeis que se tornaram essenciais para atender às múltiplas de-
mandas do mercado e depende totalmente da adesão do time 
para ter sucesso com elas. 

O desafio se torna ainda maior, considerando as mudanças 
profundas que devem ser implementadas na cultura da empresa 
para oferecer aos clientes uma experiência do mais alto nível. 
Dados da pesquisa "2021 CEO Outlook Pulse Survey" da KPMG 
reforçam que os ventos da evolução já são uma constante e agora 
serão ainda mais intensos. O report afirma que "os CEOs estão 
mudando seu foco para questões de segurança cibernética e 

Fo
to

A
rt

is
t_

C
A

N
VA

Neste ano, os CEOs planejam gastar mais em tecnologias di-
gitais do que no ano passado, com 52% priorizando medidas de 
segurança de dados, 50% focando em tecnologias centradas no 
cliente e 49% comprometidos com comunicações digitais, como 
videoconferência e recursos de mensagens. 

Mesmo quando se fala sobre fusões e aquisições de empresas, o 
objetivo é aumentar os recursos digitais: 61% dos líderes enxergam 
o apetite por essas estratégias, ao longo dos próximos três anos, 
como desejo por adquirir tecnologia digital para transformar a 
experiência do cliente ou proposta de valor. 

Inspirar o time para que todos possam ser agentes da mudança e 
ao mesmo tempo usufruir dela é o grande desafio do nosso tempo 
e envolve lideranças em todos os níveis da organização. Pessoas, 
sempre elas, cada vez mais com elas. É tudo o que você precisa para 
seguir em frente. Mas nem sempre elas estão na mesma página das 
suas expectativas, e o esforço para engajar o time certamente será 
mais intenso do que simplesmente investir em novas tecnologias. 

É impossível abraçar sozinho as mudanças e por decreto também 
não vai funcionar. O que fazer? Em artigo na HBR, a autora de 
"Getting Real: Strategies for Leadership in Today's Innovation-
-Hungry, TIme-Strapped, Multi-Tasking World of Work", Edith 
Onderich- Harvey, oferece algumas práticas para inspirar sua 
equipe, motivando a criatividade e o engajamento para que as 
mudanças ocorram com mais facilidade. 

O envolvimento começa pela inspiração de histórias de outros que 
mudaram além do status quo. Pedir às pessoas para trabalhar no es-
paço cinzento muitas vezes cria incerteza. Histórias poderosas criam 
segurança psicológica, permitindo que as pessoas saibam que fazer 
mudanças é bom e que serão recompensados. A partir das referências 
de sucesso, é preciso criar diálogo, convidando outras pessoas a fazer 
perguntas e compartilhar emoções, experiências e insights. 

A mudança desperta respostas emocionais que muitas vezes 
fazem com que as pessoas recuem. Inspirar e permitir que a 
equipe afete a mudança requer conversas que movam as pesso-
as da reação à ação. E essa comunicação deve atiçar a ousadia 
e a criatividade. Uma maneira de fazer isso é perguntar "e se?" 
em reuniões individuais e em grupo. As pessoas podem não ter 
certeza de quão longe elas podem avançar no início, mas irão 
mais longe se forem reconhecidas e recompensadas. 

É necessário reforçar a mensagem de que ser um criador de 
mudanças deve ser a norma, não a exceção. Naturalmente, quem 
ousa mais tende a cometer mais erros. E assumir a responsabili-
dade por eles faz parte do processo. No "darwinismo corporativo", 
errar também leva à evolução. O erro deve ser tratado como 
oportunidade de aprendizagem e crescimento em vez de ser um 
fator que gere medo de eventuais punições. 

A colaboração sem limites para abrir o pensamento e ganhar 
novas perspectivas deve ser incentivada. Em um viés positivo 
da ambiguidade, as equipes precisam ouvir uma variedade de 
vozes e obter uma variedade de perspectivas para se tornarem 
criadoras de mudanças. Já ouvi muitas vezes que "a mudança 
começa em mim" e tenho certeza disso nas minhas batalhas 
pessoais, especialmente aquelas que me forçam a tomar novos 
rumos diante das transformações. 

Acho que esse princípio vale para tudo, até porque times e 
lideranças são feitos da mesma matéria que eu e você. Ossos e 
carne, ideias e resistências, sonhos e medos se misturam for-
mando seres humanos imperfeitos em um caminho de evolução. 

Quando você passa a olhar as pessoas do seu time com empatia, 
respeitando as suas fragilidades e expectativas, é muito mais fácil 
conquistar cada um para as mudanças necessárias. 

Porque é exatamente ao assumir a nossa vulnerabilidade que 
nos tornamos prontos para inovar, errar, abraçar o novo e formar 
uma cultura coletiva mais condizente com as transformações 
profundas que nos surpreendem todos os dias. Vamos? 

(*) - Sócia-fundadora da Stratlab, especialista em CX (Customer Experience) e 
Customer Centric, atua com foco no estudo e no desenvolvimento de estratégias 

de marketing digital para empresas B2B (https://stratlab.com.br/).
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DarwinisMo corporativo pErMitE o Erro 
coMo Estratégia DE Evolução Dos nEgócios

quEM não sE rEnova acaba sEnDo ExcluíDo



Estresse hídrico: 
um dia a 

conta chega!

A crise de 
fornecimento de água 
parece caminhar 
para um problema 
sério em nosso 
planeta 

A previsão da ONU é 
que, para o ano de 
2025, um terço da 

população seja afetada pelo 
estresse hídrico, e isto não 
está longe de acontecer 
caso a atual situação não 
melhore. O estresse hídrico 
é uma situação crítica que 
surge quando os recursos 
naturais disponíveis são 
menores do que a demanda 
por ele. O crescimento da 
população mundial e do 
setor industrial colocam 
uma grande pressão sobre 
a disponibilidade de água, 
destacando a interferência 
humana como um dos prin-
cipais fatores para que esse 
estresse ocorra.

Outros fatores têm con-
tribuído para o estresse 
hídrico, como o desper-
dício de água devido às 
mudanças nos padrões 
de consumo, mudanças 
climáticas (secas, ondas 
de calor, inundações, etc), 
desmatamento e aqueci-
mento global, levando a 
emissão de gases de efeito 
estufa. As áreas afetadas 
pela presença do estresse 
hídrico já estão se tornan-
do um problema de saúde 
pública, afetando signifi-
cativamente a economia e 
a política.

As plantas são afetadas 
consideravelmente pelo es-
tresse hídrico, tendo como 
consequência a diminuição 
no crescimento e redução 
na produção de alimentos.

Segundo a definição dada 
pelos biólogos, o estres-
se hídrico nas plantas é 
quando essas são colocadas 
em condições ambientais 
onde a quantidade de água 
transpirada pela planta é 
maior do que a quantidade 
que ela absorve. Em nosso 
país, este cenário é caracte-
rístico principalmente em 
períodos de seca.

A água é essencial para as 
plantas em todos os níveis. 
No nível molecular, a água 
atua como uma matriz para 
todas as reações enzimáti-
cas na fase fotoquímica da 
fotossíntese fornecendo 
hidrogênio e oxigênio. No 
celular, a água tem um 
impacto direto na arquite-
tura dos órgãos e em seu 
alongamento. 

Finalmente, no nível da 
planta, permite a assimila-
ção dos nutrientes presen-
tes no solo, e a sua migração 
para a parte aérea da plan-
ta, ao mesmo tempo que ga-
rante a regulação térmica 
dos tecidos expostos ao sol. 
Consequentemente, um 
déficit hídrico prolongado 

altera os componentes da 
produção. E os efeitos ne-
gativos do estresse hídrico 
nas culturas agrícolas po-
dem ser vários, como:
	 •	O	número	de	flores	e,	

portanto, o número 
de frutos e sementes 
produzidos, resultando 
em uma diminuição na 
produção agrícola;

	 •	Ocorre	 a	 redução	 no	
tamanho do fruto e 
sementes, levando no-
vamente a uma queda 
na produção agrícola; 

	 •	As	 plantas	 ficam	 mais	
sensíveis ao ataque 
de pragas e doenças, 
ocorrendo significati-
vas perdas de qualidade 
do produto colhido, 
tornando inadequados 
para o mercado; 

	 •	Com	o	desenvolvimento	
reduzido do sistema 
radicular e a falta de 
água no solo, o aprovei-
tamento do fertilizante 
aplicado é muito baixo, 
afetando consideravel-
mente a nutrição da 
planta.

A tolerância ao estresse 
hídrico é diferente entre 
as culturas, por exemplo, o 
tomate é mais tolerante que 
o pimentão e o pepino. Al-
gumas plantas alteram seus 
processos fisiológicos para 
conservar a água, enquan-
to continuam a crescer. 
Embora essa adaptação 
permita que algumas cultu-
ras tolerantes sobrevivam, 
onde outras culturas teriam 
sofrido danos irreparáveis, 
o estresse hídrico prolon-
gado, no entanto, afeta a 
produtividade, pois custa 
muita energia à cultura.

Mais do que qualquer 
outro tipo de estresse, o 
hídrico afeta principal-
mente o crescimento e a 
produtividade da planta, 
bem como a qualidade 
dos frutos produzidos. Em 
reação a ele, este último 
item pode desenvolver es-
tratégias de controle para 
reiniciar seu crescimento e 
aumentar seu potencial de 
produtividade, por exem-
plo, promovendo o desen-
volvimento de novas raízes, 
muitas vezes em uma área 
próxima à superfície, a fim 
de absorver mais água.

A iniciativa Nutrientes 
Para Vida (NPV), tem como 
missão destacar e informar 
a população a respeito da 
relevância dos fertilizantes 
para o aumento da qualida-
de e segurança da produção 
alimentar, mediante o uso 
da quantidade adequada de 
nutrientes no cultivo dos 
alimentos e, consequen-
temente, proporcionando 
a melhoria da nutrição e 
saúde humanas.

 (*) -  É Coordenador Científico NPV 
(www.nutrientesparaavida.org.br).

Valter Casarin (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda 
de validade da Medida Provisória 892, que 
previa mudanças nestes procedimentos. A 

MP caducou no inicio de dezembro passado 
e, portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda 
não se deram conta desta mudança e podem 
incorrer nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Rodrigo Guercio (*)

O conceito de Egde 
Computing vem ga-
nhando espaço no 

mercado de tecnologia e se 
apresenta como um novo 
paradigma do processa-
mento de dados em nuvem, 
deslocando informações de 
um lugar ao outro, com a 
redução de latência (tempo 
de resposta) e consumo 
energético. 

Veículos autônomos, pul-
seiras inteligentes para 
controle de rotina esco-
lar, fábricas inteligentes e 
drones para controle de 
colheitas são alguns dos 
exemplos de inovações que 
poderão ser implantadas e 
otimizadas graças a essa 
tecnologia e sua ligação com 
a Internet das Coisas (IoT) 
e a rede 5G. 

De acordo com uma pes-
quisa da Front & Sullivan, 
aproximadamente 90% das 
indústrias devem adotar 
totalmente o Edge Com-
puting até 2022, colocando 
a computação de borda no 
patamar de ferramenta 
fundamental para o setor, 
devido a possibilidade de 
coleta de dados respon-
siva e forte segurança da 
informação, tudo isso com 
custos mais baixos para as 
companhias. 

Cerca de 90% das indústrias devem adotar totalmente o Edge 
Computing até 2022.

O pretendente: SAE YOUNG KIM, nascido na Coreia do Sul, no dia (07/08/1980), pro-
fissão empresário, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Ke Hak Kim e de Hae Sook Chun. A pretendente: NIVEA MASUMI 
SUGUINOSHITA, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (07/05/1983), profissão 
astróloga, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Plínio Yoshio Suguinoshita e de Lucia Mitsuko Fujiwara Suguinoshita.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O Edge Computing 
como impulsionador da 

evolução digital das indústrias
O lançamento do 5G é um agregador e permite o surgimento de novos aplicativos e experiências, 
quando combinado com as novas tecnologias de computação móvel de borda, baseadas em 
hardwares especializados

até 2027, existirão cerca de 
40 bilhões de dispositivos 
desse tipo em atividade, 
levando o mercado de IoT 
crescer em média mais de 
US$ 2,4 trilhões por ano. 

Consequentemente, o 
tráfego de informações na 
nuvem aumentará expo-
nencialmente. A Indústria 
4.0, por exemplo, pode se 
beneficiar implantando 
processos mais inteligen-
tes. Utilizando a análise de 
todos os dados gerados pelo 
maquinário de uma fábrica, 
é possível aumentar a efici-
ência, qualidade e até sus-
tentabilidade, melhorando 
a interação em máquinas 
e humanos, prevenindo 
acidentes e minimizando 
perdas e danos. 

É neste cenário que o Edge 
Computing atua como uma 
solução para sanar proble-
mas de lentidão, que serão 
mais comuns com o avanço 
da IoT, evitando colapsos 
nos sistemas com proces-
samento de dados mais ágil 
e segurança, ajudando a 
impulsionar a evolução da 
digitalização das indústrias, 
sendo considerado como 
vantagem competitiva e 
entrega de valor por parte 
das empresas. 

(*) - É vice-presidente de Mercado 
Corporativo na Positivo Tecnologia. 
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Segundo a consultoria glo-
bal Grand View Research, 
o mercado de Multiacesso 
Edge Computing (MEC) irá 
alcançar US$ 43,4 bilhões 
até 2027, enquanto previ-
sões do Gartner indicam 
que, até 2025, 75% dos 
dados empresariais serão 
processados pela computa-
ção de borda. O lançamento 
do 5G é um agregador e 
permite o surgimento de 
novos aplicativos e experi-
ências, quando combinado 
com a novas tecnologias de 
computação móvel de bor-
da, baseadas em hardwares 
especializados. 

A principal característi-
ca que fará essa união ren-
der bons resultados, são 
as reações de dispositivos 
que precisam acontecer 
em tempo real, como veí-

culos autônomos e cidades 
inteligentes, por exemplo, 
que dependem da veloci-
dade de processamento 
da computação de borda 
e da baixa latência do 5G. 
Ambas tecnologias ofere-
cem vantagens imensas 
quando combinadas e 
dependem uma da outra 
para atingir o potencial 
máximo. 

Em ascensão, a Internet 
das Coisas também é gran-
de aliada neste cenário. 
Isso acontece porque, por 
meio dela e dos dispositivos 
conectados, é produzida 
e coletada uma infinidade 
de dados sobre atividades, 
equipamentos, casas e de li-
nhas de produção das indús-
trias. Em 2020, o Business 
Insider conduziu uma pes-
quisa que demonstrou que, 

Como ganhar em dólar morando no Brasil
Atualmente, existem duas formas 

mais conhecidas de investir dinheiro 
fora do país. A primeira são os BDR’S, 
papéis emitidos no Brasil que são 
lastreados e se referem a companhias 
com sede no exterior e a segunda, 
que é entrar em uma corretora de 
fora e comprar ações diretamente no 
país estrangeiro. De acordo com o 
investidor e empresário César Karam, 
existem diversas vantagens em optar 
pelos BDR’S ao invés de abrir uma 
conta em uma corretora estrangeira. 

“Há uma facilidade em questões tri-
butárias, porque ele é tratado como se 
fosse uma ação. Então, se você já está 
acostumado a investir, fica tudo um 
pouco mais fácil”, explica. O controle 

das suas ações é simplificado, já que 
só existiria uma conta com os inves-
timentos. Um outro ponto é que com 
os BDR’s, não há custos de remessa, 
que seria o valor pago pela variação 
de preço das moedas.

Porém, abrir uma conta em cor-
retoras estrangeiras é uma forma 
de diversificar seus investimentos 
e isso dá uma segurança maior ao 
investidor. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a bolsa de valores é maior 
do que a do Brasil e isso gera uma 
liquidez maior. “Praticamente você 
compra e vende nos preços que você 
quer”, relata o investidor. Karam 
conta ainda, que nos EUA existem 
mais possibilidades de investimentos 

do que comprando BDR’s no Brasil.
Para quem tem dificuldades com 

o idioma estrangeiro, César explica 
que existem corretoras nos Estados 
Unidos que foram fundadas por bra-
sileiros, desse modo, o atendimento 
ocorre em português. O investidor 
alerta para a necessidade de conferir 
se a corretora estrangeira está ca-
dastrada na SEC, o órgão regulador 
semelhante a CVM no Brasil. “Assim 
como no Brasil precisa-se conferir se 
a corretora está na CVM, nos Estados 
Unidos ela deve estar cadastrada na 
SEC, se não, não é algo seguro a se 
fazer”, aconselha. - Fonte e outras 
informações: (www.youtube.com/c/
C%C3%A9sarKaram).
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